
 

 

PRAKTIK I FURESØ KOMMUNE – HAVER TIL MAVER, 
HJORTØGAARD OG SKOLELANDBRUGET I FARUM 
Her har du chancen for at være en del af et team, som er ved at udvikle formidling i Furesø Kommune. Vi 

er ved at videreudvikle og eksekvere formidlingstilbud primært til borgere fra 0 til 18 år. Vi arbejder med 

at formidle og skabe læringsrum, som både formidler kultur og natur, med udgangspunkt i uderummene. 

Vi synes det kunne være spændende og berigende med et samarbejde med en studerende fra Skovskolen. 

Vi er i forvejen 3 naturvejledere. Vi er 5 fastansatte på driftsstedet og en del timelønsansatte, som 

repræsenterer følgende uddannelser: professionsbachelor sundhed og ernæring, Skov- og 

Landskabsingeniør, Pædagogisk Vejleder, Biolog, Skovbruger, Landmand, og nu vil vi gerne give vores 

bidrag til at skabe en god praktikplads. 

Hvad arbejder vi med? 

Skolelandbruget og Skolehaven ligger i landsbyen Stavnsholt. Landbrug og have tilbyder naturvejledning, 

formidling med og om dyr og planter samt oplevelser til alle borgere i Furesø Kommune. Som noget nyt skal 

vi forestå formidlingen til dagtilbud og skoler på flyvestation Værløse, med udgangspunkt i 

naturstøttepunkt Hjortøgaard. 

I det daglige bliver landbruget og haven hovedsageligt besøgt af kommunens skoler og institutioner. 

Formålet er at fremme børn og unges nysgerrighed og forståelse for menneskets samspil med naturen, 

husdyr, skabe undren og give dem kendskab til muligheder for brug af naturen/ressourcer samt give dem 

en miljømæssig ansvarlighed både lokalt og globalt.  

Landbrugets og havens aktiviteter foregår primært i uderummet, der kan være eksemplarisk som 

læringsrum for mange brugere. Landbruget og haven tilstræber at være inspirationskilde til brug af virkelige 

rum som læringsrum, således at mange læringsrum benyttes og flere intelligenser imødekommes. 

Landbruget og haven skal bidrage til at der opnås ”succes for alle”. 

Årligt har landbruget og haven ca. 9000 besøgende. Brugerne har indtil nu primært været daginstitutioner 

og indskolingsklasser op til 3. klasse. Der er åbent hus-arrangementer på landbruget nogle gange om året. 

Disse arrangementer er med temaer, som afspejler årstiden/driften på landbruget, i haverne eller i 

naturen. På Skolelandbruget er der tilknyttet talenter som kombinerer dage på landbruget med skoledage. 

Hvad kan du være med til at udvikle på vores sted? 

Vi er ved at udvikle vores sted fra at være 3 små enheder til at være et lille fælles sted for Landbrug, haver 

og natur. Alt er i spil, husdyrracerne er skiftet ud, læringsrum bygges, lokaliteter kortlægges, Haverne 

flyttes til grisestien, grisene flyttes i marken, plancher skal udarbejdes, hjemmeside opbygges, læringsforløb 

skal udvikles, marken skal tilsås, Vidensdelingsdagen skal planlægges og afholdes, Lokalhistorisk arkiv skal 

besøges, biotoper skal undersøges…… 

Der er nok at tage fat i og nok at blive klog på.  

Vi udvikler allerede på mange fronter, men mon ikke vi kan finde projekter, som giver mening for stedet og 

dig? 



 

 

Hvordan arbejder vi? 

Vi kan ikke tilbyde dig hævesænkeborde, kantine og klimaanlæg. Men vi kan tilbyde dig at være en del af et 

team som sammen arbejder og udvikler frem mod en fælles vision. Vi vil være blandt de bedste 

formidlingssteder i Danmark, som understøtter faglig, social og individuel udvikling, hos de målgrupper der 

besøger os i et praksisnært læringsrum. 

Indenfor den fælles vision arbejder vi individuelt og i samarbejde med projekter og opgaver, der bringer os 

mod visionen. 

Som medarbejdere arbejder vi med projekter fra ide, udvikling, afvikling og vidensdeling af ture. 

Din dagligdag hos os? 

Som praktikant hos os vil du falde ind i afdelingen på lige fod med de andre kollegaer. Du vil fungere som 

en ”assistent” for os i teamet - deltage aktivt i den daglige drift på gården og være med til formidlingsforløb 

og arrangementer. Samtidig vil du også få dine egne opgaver, som du selv skal styre - udforme og afholde 

dine egne formidlingsforløb og udvikle på gårdens fysiske rammer. Selvfølgelig vil vi være der til at hjælpe, 

og vi vil have en løbende sparring med dig.  

Hvad forventer vi af dig? 

Du skal være initiativrig, engageret, videbegærlig og ikke bange for at byde ind med dine idéer. Her er vi 

meget handlingsorienteret, og til tider går det stærkt. Så du skal trives i et miljø, hvor man skal være med 

på beatet. Der skal dog altid tid til en kop kaffe og en sludder, når der er behov for det. Desuden skal du 

kunne tåle pollen og dyr og gerne kunne tumle en ko eller nikke en skalle til en ged. 

Vi glæder os til at høre fra dig 

Naturvejlederne, bønderne og haveeksperterne 

Camilla, Glenn, Anette, Katja og Johnny 

 

Praktisk info om arbejdsstedet: 

I udviklingen af arbejdspladsen er vi gået fra at være 3 enheder med få ansatte til nu i alt 5 fastansatte. Faciliteterne er på 

vej til at blive etableret, men vi er stadig i en pionerfase, så hvis du har brug for høj komfort er vi ikke det rigtige sted for 

dig☺ 

Kontaktoplysninger 
Johnny Skjoldborg Krog 
Skov- og landskabsingeniør, naturvejleder og daglig Leder 
mail: jsk1@furesoe.dk 
Tlf. 72165183 
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